
ATA REUNIÃO 

CONDEMA 

DATA:  31/05/2012 

HORÁRIO: 18:00 hs. 

Membros: 

Marilda de Moraes – titular e coordenadora 

Vladson B. de Mello – titular 

Marise Balieiro Nigro – titular 

Jorge de Oliveira – titular / justificou ausência 

Suely Belonci Vellasco - titular 

Paulo Joaquim - titular 

Renata Matsumoto - suplente 

Marcia Aparecida Paes – titular e secretária 

Lucia Helena Galdino – convidada 

Natália Benite – titular 

Fernanda D. Lobo – convidada 

 Associação dos Corretores / Jose Francisco da Silva – convidado 
 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e técnicos / Maria Candida de Carvalho - 

convidada 

 

Início da Reunião – 18:15 hs. 

Eng.ª Marilda 

Pauta 

1.º Informes Gerais; 

 Fernanda D. Lobo – Plano de Trabalho de Residuos Sólidos 
 Processo Administrativo n.º 8234/11 – Coleta de óleo 
 Semana do Meio Ambiente – Coodernadoria do Meio Ambiente e Ong Caminho Verde 

2.º Reconstituição do Núcleo de Coordenação 

 Associação dos Corretores / Jose Francisco da Silva  
 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e técnicos / Eng.ª Maria Candida de Carvalho  
 Vila da Conquista – sugestão da Arquiteta Marise – não compareceu para a reunião 

o Votação para compor o núcleo do conselho, motivo saída da Inst. das 
Franciscanas 

Após a eleição – elaborar Decreto 

A reunião se iniciou com a Sra. Fernanda Lobo, fazendo explanação sucinta do atual estágiodo 
Plano de Resíduos Sólidos, afim de que o Condema tenha conhecimento do atual estágio dos 
trabalhos, já pontuando algumas situações, conforme segue: 

- está efetuando visitas que está realizando no municipio para conseguir fazer um diagnóstico e 
também para  determinar os possiveis lugares para instalação dos Ecopontos; 

- Necessidade de termos programas de Educação Ambiental; 

- Os programas já desenvolvidos pela administração na parte de coleta do catatreco e da 
cooperativa de reciclagem já mostram frutos e tem ajudado bastante para que a situação não 
seja mais grave; 



 - Necessidade de se desenvolver as parcerias no município para que o plano tenha realmente 
eficácia; 

- Informa que o prazo previsto para a elaboração do Plano é até Agosto/2012; 

- Informa que estará realizando reuniões com diversos grupos da comunidade, principalmente 
àqueles formados quando da realização da Palestra sobre o Plano no Cineteatro,  afim de 
subsidiar os trabalhos para a elaboração do plano; 

Na continuidade, a Arq.ª Marise comentou que a Campanha de Educação Ambiental deverá 
ser feita de forma consistente pois é o caminho para o desenvolvimento do plano e a Enga. 
Marilda sugeriu que o piloto do  ECOPONTO e estudo das APP’S,  fosse criado no  Bairro 
– Conjunto Habitacional  São Jose , devido a situação de despejo irregular de entulho que 
ocorre lá, lembrando que é uma região bastante adensada. 

Na continuidade o Sr. Vladson, informou  sobre a programação da Semana do Meio Ambiente, 
idealizada pela Coordenadoria de Meio Ambiente e Turismo, sendo: 

dia 2, a Caminhada Ecológica, que tem como ponto de partida a Praça Castello Branco, a 

partir das 9 horas.  Ainda na praça haverá doação de cães e o recebimento de agasalhos e 

remédios vencidos para descarte. O encerramento será no bairro Jardim Marsola, com 

plantio de mudas no entorno do córrego. 

dia 4, a Coordenadoria de Meio Ambiente e Turismo promove visitas monitoradas de alunos 

da Escola André Franco Montoro na Cooperativa Vida Nova. Nos dias 11, 12 e 15 acontece 

um plantio de horta no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Botujuru. 

Também no dia 15 uma oficina de reciclagem com os pais da Creche São Francisco de Assis 

acontece na própria creche.  

dia 18 ao dia 22 haverá visitas monitoradas no Viveiro Municipal no período da tarde e 

da manhã. Para encerrar o cronograma de programação,  

dia 28, no Teatro Ayrton Senna tem a apresentação do Plano Municipal de Gerenciamento 

Ambiental e de Recursos Hídricos a partir das 19h30. 

A Srta. Natália – representante da ONG Caminho Verde no Conselho, também aproveitou para 
informar  que na Sede da Ong Caminho Verde haverá atividades para comemoração da 
Semana do Meio Ambiente “ sendo:  

       -    Cine debate - a partir do dia 04/06 – das 14:00 hs. as 16:00 hs. 

 -  Paletras e atividades coletivas com os seguintes temas água, feira de produtos 
orgânicos e sobre  agrotóxicos, oficinas de reaproveitamento e horta, 
 -   No sábado haverá um show de encerramento. 
 

Na sequencia a Arquiteta Marise comunicou ao Conselho que o CDHU liberou a ordem de 
serviço para execução de 129 moradias – para remoção de famílias que estão em áreas 
invadidas na região do Conjunto Habitacional São José, inclusive áreas de risco e áreas de 
preservação de córrego; Foi sugerido que haja a apresentação do projeto na o condema na 
próxima reunião; 
 
Em continuidade a Sra. Natalia solicitou informação sobre as medidas que foram adotadas pela 
prefeitura referente as reclamações na utilizações irregulares das áreas de APP nas 
proximidades do  Jardim Santa Maria e estrada da Bragantina, onde há carros abandonados – 
Estrada da Bragantina; “2 a 3 meses”. 
 
Foi esclarecido pela arqta. Renata, Coord. De Projeto e Fiscalização da Prefeitura, que o local 
foi notificado e e se encontra paralisado e com relação aos carros abandonados foi dado prazo 
para que o mesmo efetuasse a remoção. Ficando acordado que haveria nova vistoria no local 
para constatação da situação atual e fornecimento de prazo final. 

 

Em prosseguimento a pauta de recomposição do CONDEMA, estavam presentes as entidades 
:  



 Associação dos Corretores representada pelo Sr. Jose Francisco da Silva  
 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e técnicos representada pelo Enga.  Maria 

Candida de Carvalho  
 

Foi sugerido pelo   Sr.º Paulo  que as duas entidades venham participar do Conselho, da 
seguinte forma  um titular e outro suplente. A proposta foi aceita pelas duas entidades e pelos 
membros presentes do Conselho. Sendo assim, por sugestão do Sr. Francisco ficou indicada 
como titular a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e técnicos  por ser  mais antiga na sua 
formação e  a  Associação dos Corretores ficou como  suplente. 

Em prosseguimento aos trabalhos, já recomposto o Conselho, A Sra. Marilda iniciou a 
explanação sobre o Processo Administrativo n.º 8234/11 – Coleta de Óleo Domiciliar através da 
Ong SOS Verde, onde pleiteia convenio não oneroso com a Prefeitura Municipal, e que por 
sugestão do setor juridico da prefeitura, foi indicado que esse processo fosse apresentado para 
aprovação dos membros do Condema. 

Após as devidas explanações, foi questionado pela  Sra. Natalia, como era efetuado a escolha 
da entidade para a celebração do convenio. O qual foi esclarecido pela presidente, que já 
existia um convenio convenio anterior com a  Ong Caminho Verde, o qual teve o prazo de 
vigência finalizado no final de 2011, inclusive tendo sido dado ciencia para que a mesma 
efetuasse a remoção e liberação do espaço, na época. O Sr. Paulo - presidente da SOS Verde, 
demonstrou interesse em continuar esse trabalho, protocolou o pedido, o mesmo foi 
encaminhado ao departamento jurídico desta prefeitura para sequencia, gerando portanto a 
apresentação à esse Conselho para aprovação. Foi colocado também que no futuro as duas 
ONGs do municipio poderão ser parceiras para que o projeto realmente tenha eficácia na 
coleta dos olhos. 

Finalizado as explanações, colocado em votação, a proposta foi aprovada por todos os 
membros presentes. Será elaborada uma resolução a ser assinada pela Coordenadora para 
ser anexado ao processo. 

Foi solicitado que fosse efetuado  cópias da atas e regimento e encaminhada aos novos 
membros Eng.ª Candida e Sr.º Francisco para poderem se interar dos assuntos tratados até o 
presente momento no Conselho. 

As 19:25hs., não tendo mais nenhum assunto a ser tratado foi encerrada a reunião, sendo 
lavrada a ata por mim, Marcia Paes, secretaria do Conselho, a qual será submetida a 
aprovação na próxima reunião. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


